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כסלו תש"פ

בס"ד
השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
ההתגלות הכפולה בבית אל
לפרשת וישלח (על פי שיעור של הרב עזרא ביק)
 .1בראשית ל"ה א-טו:
א וַי ֹּאמֶ ר אֹ-לקים אֶ לַ -י ֲעקֹּב ,קּום ֲעלֵה בֵ ית-אֵ -ל וְ שֶ ב-
שָׁ ם; ַועֲשֵ ה-שָׁ ם מזְ בֵ חַ לָׁאֵ -ל הַ נ ְראֶ ה אֵ לֶיָך ,בְ בָׁ ְרחֲ ָך מפְ נֵי
עֵ שָׁ ו אָׁ חיָך .ב וַי ֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹּב אֶ ל-בֵ יתֹו ,וְ אֶ ל כָׁל-אֲ שֶ ר עּמֹו:
תכְ כֶם ,וְ הטַ הֲ רּו ,וְ הַ חֲ ליפּו
הָׁ סרּו אֶ ת-אֹלהֵ י הַ ֵנכָׁר ,אֲ שֶ ר בְ ֹּ
ש ְמֹלתֵ יכֶם .ג וְ נָׁקּומָׁ ה וְ ַנ ֲעלֶה ,בֵ ית-אֵ -ל; וְ אֶ עשֶ ה-שָׁ ם
מזְ בֵ חַ  ,לָׁאֵ -ל הָׁ ֹּענֶה אֹּתי בְ יֹום צָׁ ָׁרתיַ ,ויְהי עּמָׁ די ,בַ דֶ ֶרְך
אֲ שֶ ר הָׁ לָׁכְ תי .ד וַי ְתנּו אֶ לַ -י ֲעקֹּב ,אֵ ת כָׁל-אֹלהֵ י הַ ֵנכָׁר
אֲ שֶ ר בְ יָׁדָׁ ם ,וְ אֶ ת-הַ ְנזָׁמים ,אֲ שֶ ר בְ אָׁ זְ ֵניהֶ ם; וַי ְטמֹּן אֹּתָׁ ם
ַי ֲעקֹּב ,תַ חַ ת הָׁ אֵ לָׁה אֲ שֶ ר עםְ -שכֶם .ה וַיסָׁ עּו; ַויְהי חתַ ת
א-לקים ,עַ ל-הֶ עָׁ רים אֲ שֶ ר ְסביבֹותֵ יהֶ ם ,וְ ל ֹּא ָׁר ְדפּו ,אַ חֲ ֵרי
בְ נֵי ַי ֲעקֹּב .ו ַויָׁב ֹּא ַי ֲעקֹּב לּוזָׁה ,אֲ שֶ ר בְ אֶ ֶרץ כְ נַעַ ן הוא,
בֵ ית-אֵ -ל :הּוא ,וְ כָׁל-הָׁ עָׁ ם אֲ שֶ ר-עּמֹו .ז וַיבֶ ן שָׁ ם ,מזְ בֵ חַ ,
וַי ְק ָׁרא לַּמָׁ קֹום ,אֵ -ל בֵ ית-אֵ -ל :כי שָׁ ם ,נגְ לּו אֵ לָׁיו הָׁ א-
ֹלקים ,בְ בָׁ ְרחֹו ,מפְ נֵי אָׁ חיו .ח וַתָׁ מָׁ ת ְדב ָֹּׁרה מֵ ינֶקֶ ת רבְ קָׁ ה,
וַתקָׁ בֵ ר מתַ חַ ת לְבֵ ית-אֵ ל תַ חַ ת הָׁ אַ ּלֹון; וַי ְק ָׁרא ְשמֹו ,אַ ּלֹון
בָׁ כּות{ .פ}
ט ַוי ֵָׁרא אֹ-לקים אֶ לַ -י ֲעקֹּב עֹוד ,בְ בֹּאֹו מפַדַ ן אֲ ָׁרם; ַויְבָׁ ֶרְך,
אֹּתֹו .י וַי ֹּאמֶ ר-לֹו אֹ-לקים ,ש ְמָך ַי ֲעקֹּב :ל ֹּא-יקָׁ ֵרא ש ְמָך
עֹוד ַי ֲעקֹּב ,כי אם-י ְש ָׁראֵ ל י ְהיֶה ְשמֶ ָך ,וַי ְק ָׁרא אֶ תְ -שמֹו,
י ְש ָׁראֵ ל .יא וַי ֹּאמֶ ר לֹו אֹ-לקים אֲ ני אֵ ל שַ דַ י ,פְ ֵרה ְּורבֵ ה
ּומלָׁכים ,מֵ חֲ לָׁצֶ יָך
ְ
ּוקהַ ל ּגֹוים ,י ְהיֶה מּמֶ ךָׁ;
ְ
ּגֹוי
יֵצֵ אּו .יב וְ אֶ ת-הָׁ אָׁ ֶרץ ,אֲ שֶ ר נָׁתַ תי לְאַ בְ ָׁרהָׁ ם ּולְיצְ חָׁ ק לְָך
אֶ ְת ֶננָׁה; ּו ְלז ְַרעֲָך אַ חֲ ֶריָך ,אֶ תֵ ן אֶ ת-הָׁ אָׁ ֶרץ .יג ַויַעַ ל מֵ עָׁ לָׁיו,

אֹ-לקים ,בַ ּמָׁ קֹום ,אֲ שֶ ר-דבֶ ר אתֹו .יד ַויַצֵ ב ַי ֲעקֹּב מַ צֵ בָׁ ה,
בַ ּמָׁ קֹום אֲ שֶ ר-דבֶ ר אתֹו--מַ צֶ בֶ ת ָׁאבֶ ן; ַויַסֵ ְך עָׁ לֶיהָׁ נֶסֶ ְך,
וַיצֹּק עָׁ לֶיהָׁ שָׁ מֶ ן .טו וַי ְק ָׁרא ַי ֲעקֹּב ֶאת-שֵ ם הַ ּמָׁ קֹום ,אֲ שֶ ר
דבֶ ר אתֹו שָׁ ם אֹ-לקים  -בֵ יתֵ -א-ל .
 .2בראשית כ"ח י-כב:
ַויֵצֵ א ַי ֲעקֹּב ,מבְ ֵאר שָׁ בַ ע; ַו ֵילְֶך ,חָׁ ָׁרנָׁה .יא וַיפְ ּגַע בַ ּמָׁ קֹום
ַו ָׁילֶן שָׁ ם ,כי-בָׁ א הַ שֶ מֶ ש ,וַי ַקח מֵ ַאבְ נֵי הַ ּמָׁ קֹוםַ ,ויָׁשֶ ם
ְמ ַראֲ שֹּתָׁ יו; וַי ְשכַב ,בַ ּמָׁ קֹום הַ הּוא .יב ַויַחֲ ֹלם ,וְ הנֵה סֻ ּלָׁם
מֻ צָׁ ב אַ ְרצָׁ ה ,וְ ר ֹּאשֹו ,מַ ּגיעַ הַ שָׁ מָׁ יְמָׁ ה; וְ הנֵה מַ לְאֲ כֵי
אֹלהים ,עֹּלים וְ י ְֹּרדים בֹו .יג וְ הנֵה יְהוָׁה נצָׁ ב עָׁ לָׁיו,
וַי ֹּאמַ ר ,אֲ ני יְהוָׁה אֹלהֵ י ַאבְ ָׁרהָׁ ם ָׁאביָך ,וֵאֹלהֵ י יצְ חָׁ ק;
ֶא ְת ֶננָׁה,
שכֵב עָׁ לֶיהָׁ --לְָך
ֹּ
ַא ָׁתה
הָׁ אָׁ ֶרץ ,אֲ שֶ ר
ּו ְלז ְַרעֶ ָך .יד וְ הָׁ יָׁה ז ְַרעֲָך ַכ ֲעפַר הָׁ ָׁא ֶרץּ ,ופ ַָׁרצְ ָׁת יָּׁמָׁ ה ו ֵָׁק ְדמָׁ ה
וְ צָׁ ֹּפנָׁה ָׁונֶגְ בָׁ ה; וְ נבְ ְרכּו בְ ָך כָׁל-מ ְשפְ חֹּת הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה,
ּושמַ ְרתיָך בְ כֹּל אֲ שֶ רֵ -תלְֵך,
ּובְ ַז ְרעֶ ָך .טו וְ הנֵה ָׁאנֹּכי עּמָׁ ְךְ ,
וַהֲ שבֹּתיָךֶ ,אל-הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה הַ ז ֹּאת :כי ,ל ֹּא ֶאעזָׁבְ ָך ,עַ ד אֲ שֶ ר
יקץ ַי ֲעקֹּב,
אם-עָׁ שיתיֵ ,את אֲ שֶ ר-דבַ ְרתי לְָׁך .טז וַי ַ
מ ְשנָׁתֹו ,וַי ֹּאמֶ רָׁ ,אכֵן יֵש יְהוָׁה בַ ּמָׁ קֹום הַ זֶה; וְ ָׁאנֹּכי ,ל ֹּא
נֹורא ,הַ ּמָׁ קֹום הַ זֶה :אֵ ין
ירא ,וַי ֹּאמַ ר ,מַ הָׁ -
יָׁדָׁ עְ תי .יז וַי ָׁ
זֶה ,כי אם-בֵ ית אֹלהים ,וְ זֶה ,שַ עַ ר הַ שָׁ מָׁ ים .יח ַוי ְַשכֵם
ַי ֲעקֹּב בַ ב ֶֹּקר ,וַי ַקח ֶאת-הָׁ ֶאבֶ ן אֲ שֶ ר-שָׁ ם ְמ ַראֲ ש ָֹּׁתיוַ ,ויָׁשֶ ם
אֹּתָׁ ּה ,מַ צֵ בָׁ ה; וַיצֹּק שֶ מֶ ן ,עַ ל-ר ֹּאשָׁ ּה .יט וַי ְק ָׁרא ֶאת-
שֵ ם-הַ ּמָׁ קֹום הַ הּוא ,בֵ יתֵ -אל; וְ אּולָׁם לּוז שֵ ם-הָׁ עיר,
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שנָׁה .כ וַידַ ר ַי ֲעקֹּב ,נֶדֶ ר לֵאמֹּר :אם-י ְהיֶה אֹלהים
לָׁרא ֹּ
ּושמָׁ ַרני בַ דֶ ֶרְך הַ זֶה אֲ שֶ ר אָׁ נֹּכי הֹולְֵך ,וְ נָׁתַ ן-לי לֶחֶ ם
עּמָׁ דיְ ,
לֶאכֹּלּ ,ובֶ גֶד ל ְלבֹּש .כא וְ שַ בְ תי בְ שָׁ לֹום ,אֶ ל-בֵ ית אָׁ בי;
וְ הָׁ יָׁה יְהוָׁה לי ,לֵאֹלהים .כב וְ הָׁ אֶ בֶ ן הַ ז ֹּאת ,אֲ שֶ ר-שַ ְמתי
מַ צֵ בָׁ ה--י ְהיֶה ,בֵ ית אֹלהים; וְ כֹּל אֲ שֶ ר תתֶ ן-לי ,עַ שֵ ר
אֲ עַ ְש ֶרנּו לְָׁך.
 .3בראשית ל"ה,י"א-י"ב:
ּוקהַ ל ּגֹוים י ְהיֶה מּמֶ ָׁך
אֲ ני אֵ -ל שַ -דַ י פְ ֵרה ְּורבֵ ה ּגֹוי ְ
ּומלָׁכים מֵ חֲ לָׁצֶ יָך יֵצֵ אּו :וְ אֶ ת הָׁ אָׁ ֶרץ אֲ שֶ ר נָׁתַ תי לְאַ בְ ָׁרהָׁ ם
ְ
ּולְיצְ חָׁ ק לְָך אֶ ְת ֶננָׁה ּו ְלז ְַרעֲָך אַ חֲ ֶריָך אֶ תֵ ן אֶ ת הָׁ אָׁ ֶרץ
 .4בראשית כ"ח ,ג'-ד':
וְ אֵ -ל שַ -דַ י יְבָׁ ֵרְך א ְֹּתָך וְ יַפְ ְרָך וְ י ְַרבֶ ָך וְ הָׁ ייתָׁ ל ְקהַ ל עַ ּמים:
וְ יתֶ ן לְָך אֶ ת ב ְרכַת אַ בְ ָׁרהָׁ ם לְָך ּו ְלז ְַרעֲָך אתָׁ ְך לְר ְש ְתָך אֶ ת
אֶ ֶרץ ְמג ֶֻריָך אֲ שֶ ר נָׁתַ ן אֹ-להים לְאַ בְ ָׁרהָׁ ם
 .5בראשית ל"ה ,י"ג-ט"ו:
ַויַעַ ל מֵ עָׁ לָׁיו אֹ-להים בַ ּמָׁ קֹום אֲ שֶ ר דבֶ ר אתֹוַ :ויַצֵ ב ַי ֲעקֹּב
מַ צֵ בָׁ ה בַ ּמָׁ קֹום אֲ שֶ ר דבֶ ר אתֹו  ...וַי ְק ָׁרא ַי ֲעקֹּב אֶ ת שֵ ם
הַ ּמָׁ קֹום אֲ שֶ ר דבֶ ר אתֹו שָׁ ם אֹ-להים בֵ ית אֵ ל:
 .6רש"י מפרש שם
"איני יודע מה מלמדנו".
 .7הרב עזרא ביק:
זהו הס יום של אותה התגלות קודמת .התורה רומזת
שאפשר לדלג ולהתעלם מכל מה שקרה בינתיים בשנים
שיעקב היה בחרן .באופן דומה ,יעקב מקים את המצבה
החדשה לא במקום שבו הקב"ה דיבר עמו כעת ,אלא
במקום שבו הוא דיבר אליו אז – המצבה הזו מקבילה
למצבה הקודמת .השם בית-אל ,שאנו כבר מכירים,
מתייחס להתגלות הראשונה ,והיא ממשיכה עכשיו
כאילו לא הופרעה מעולם .זוהי הסיבה שיעקב מאשר
מחדש את שמו של המקום – בית-אל .כל המטרה של
הסיפור היא להביא אותנו ,פשוטו כמשמעו ,אל הנקודה
ש בה יעקב עוזב את הארץ ואת יעודו כ"אב" בתחילת
פרשת ויצא .אנו שוב "בַ ּמָׁ קֹום אֲ שֶ ר דבֶ ר אתֹו".
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